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A História de  
“As Cores do Dinheiro” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este Manual é, em muitos aspectos, a ponta de um iceberg - um 
corpo substancial de pesquisas e publicações realizadas ao longo 
de muitos anos com meus dois colegas suíços, Marc Desaules e 
Anita Grandjean. Nossa colaboração remonta a 1984, quando 
comecei a visitar seu projeto nos arredores de Neuchatel - uma 
fazenda, hotel, restaurante, loja e moradia (ver aubier.ch). Esse 
projeto começou em 1979, sete anos após minha própria insti-
gação de várias atividades, ou devo dizer aventuras, em 
imóveis, vida comunitária, alimentos integrais e construção. As-
sim, descobrimos que tínhamos, e certamente desenvolvemos, 
muito em comum, sendo o principal nosso entendimento que no 
mundo de hoje, e em nosso tempo, é preciso tomar a iniciativa. 
Agir e depois descobrir no fazer o que é possível, onde estão os 
próprios limites, mas especialmente onde se tem o dever, por 
assim dizer, de ir a lugares onde ninguém jamais esteve. 

Nisto, todos nós três tivemos e continuamos a ter a con-
tribuição de Rudolf Steiner para a economia como nosso norte. 
Não apenas o que ele disse e fez em sua própria vida, mas as 
pistas e indicações que ele deu e que qualquer um pode fazer 
frutificar apenas por percorrer os caminhos que ele apontou. Por 
exemplo, ao abrir mão do crédito real em favor do crédito pes-
soal. Emprestando às pessoas, não aos seus bens. 

Isto nós temos feito através de nossas vias compartilhadas e 
separadas ao longo de mais de 35 anos. Durante todo esse 
tempo, procuramos, individualmente, mas também em retiros 
regulares, pesquisar não apenas como as ideias de Steiner - 
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geralmente conhecidas como economia associativa - poderiam 
encontrar expressão e ser corroboradas em eventos e possi-
bilidades atuais (ao invés de futuros), mas também pesquisar 
nossas próprias ações a respeito das quais, naturalmente, Stei-
ner não poderia dar qualquer orientação direta. Neste sentido, 
nós crescemos para nos tornar companheiros de viagem junto a 
ele, e não adeptos cegos. De fato, há quem questione a validade 
de muitos de nossos esforços. 

Tem sido central para este destino comum o entendimento 
da economia em geral e da economia associativa em particular 
que orienta este Manual. Embora escrito como se estivesse 
apenas sob minha batuta, servi somente como o articulador de 
experiências, ideias e insights desenvolvidos mutuamente. 
Minha contribuição particular é dupla - ter um pé na academia e 
outra no fato de que sou inglês por completo. Como Goethe na 
famosa pintura de Tischbein, isto pode significar que eu pareço 
ter dois pés esquerdos, mas minha preocupação especial tem 
sido articular as idéias encontradas neste livro no cenário da 
economia e das finanças anglo-saxônicas. Marc e Anita são da 
Suíça francófona, portanto, se o tivessem escrito ou se ainda 
estivessem por fazê-lo, sua versão poderia ser muito diferente. 

Seja como for, as muitas idéias encontradas aqui chegaram 
a um certo fruto, até mesmo a um ponto culminante, no final 
dos anos 90, quando criamos a Certificação AE e chamamos 
nosso seminário de "Cores do Dinheiro" pela primeira vez. Isto 
fizemos após um seminário que realizamos em conjunto no Mus-
cle Beach Hotel da Califórnia, justo lá! 

O seminário resistiu ao teste do tempo, assim como a con-
textos e circunstâncias variados. Este Manual, de fato, inicia a 
sua vida em versões simultâneas - espanhol, português, alemão 
e inglês - refletindo o pequeno mas dedicado grupo de prati-
cantes que hoje existe ao redor do mundo. 

Mais uma vez, o que está contido nestas páginas pode ser 
visto como um tesouro criado em comum, cuja "mensagem" at-
ravés deste Manual será agora, espera-se, compartilhada com 
um número discretamente crescente de pessoas ao redor do 
mundo.   
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As Cores do Dinheiro 
Uma Introdução à Economia Associativa 

 
 
A vida hoje em dia é cada vez mais conduzida por considerações 
econômicas e financeiras. Apesar da sua importância, elas po-
dem se sobrepor aos nossos hábitos e compreensão, de modo 
que, embora devam sustentar a vida social, elas começam a 
miná-la.Os benefícios do aumento da prosperidade podem ser 
superados pelos custos éticos, sociais e ambientais. Os jovens, 
em particular, podem ser marginalizados e excluídos social-
mente. 

O Manual As Cores do Dinheiro foi concebido para aumen-
tar a nossa consciência sobre a natureza e o propósito da vida 
econômica e do dinheiro, e particularmente das finanças. Vai 
desde uma visão geral da evolução humana até aos elementos 
mais sutis da gestão diária. Visa colocar os seres humanos, es-
pecialmente os jovens, no centro da vida econômica, como 
aqueles de cuja iniciativa depende o capital – ao contrário da 
atual situação inversa, nas quais a iniciativa depende do capital.  
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Conteúdo e Formato do Processo 
 
 
O Manual de As Cores do Dinheiro é derivado de o seminário As 
Cores do Dinheiro, Uma Introdução à Economia Associativa que 
teve origem em 1998 como uma visão independente da história 
e do propósito da vida econômica, sob a perspectiva da econo-
mia associativa1. É concebido para introduzir as ideias básicas, 
a sua localização na história do pensamento e das políticas eco-
nômicas, e como elas podem ser aplicadas no mundo de hoje. 

O material utilizado provém de muitas fontes, mas especial-
mente do trabalho de Rudolf Steiner, cuja contribuição para a 
economia é central para a abordagem associativa. O objetivo 
não é apenas promover um conjunto de ideias, mas iluminar um 
caminho na vida econômica que permita passar do paradigma 
competitivo predominante para um paradigma associativo. Por 
todas as diferenças de ethos que isso implica, a chave é conduzir 
a atividade econômica de tal forma que seja coerente com uma 
abordagem associativa, mas fundamentada nas realidades atu-
ais de direito em geral, contabilidade e finanças, assim como na 
gestão diária de um empreendimento.2 

O Manual no seu conjunto, como a economia associativa em 
si, se baseia na premissa de que o maior patrimônio de qualquer 
empresa é a alfabetização econômica e financeira dos seus res-
ponsáveis, os empreendedores3. E que a soberania financeira é 
uma metáfora da sua soberania ética (a sua capacidade) para 
alcançar os seus objetivos não financeiros. O Manual foi conce-
bido para aqueles que desejam ampliar sua compreensão do 
ambiente empresarial e econômico atual, tanto em termos de 
pensamento macroeconômico como em termos de boa gestão 
do fluxo de caixa do dia-a-dia. 

                                                        
1 Também serve como a primeira das quatro etapas do processo da Marca  com os 
seus quatro critérios (ver ae-mark.com e anexo). 
2 Por 'empreendimento' entende-se, no sentido da marca, a Diretriz 2 Incluindo os 
autônomos e comerciantes individuais e seja qual for seu porte, localidade e âmbito 
de atuação, um ''empreendimento'' pode ser agrícola, industrial, comercial, finan-
ceiro, governamental, humanitário ou cultural. 
3 "Empreendedor" significa a pessoa que é ou será responsável pela assinatura do ba-
lanço. 
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A segunda e terceira partes deste Manual permite explorar os 
seus diferentes temas em seus próprios casos: 

 
As Cores do Dinheiro+, é uma abordagem de um dia 
e uma avaliação discreta dos empreendimentos propos-
tos ou existentes. Se houver apenas um participante, ele 
será avaliado em detalhes. Se houver mais projetos ou 
empreendimentos, o tempo será gerenciado de tal forma 
que cada projeto ou empreendimento seja considerado 
de forma ampla. Em todos os casos, a confidencialidade 
será mantida. 

 
As Cores do Dinheiro², oferece a oportunidade de ses-
sões de aconselhamento individual, e "tarefas de casa", 
terminando em uma avaliação coletiva dos casos apre-
sentados. 

 
     A seguir encontra-se um típico processo do seminário 
Cores do Dinheiro. Embora sequencial, a programação 
temporal é dada pelas circunstâncias. 
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As Cores do Dinheiro 
Uma Introdução à Economia Associativa 

 
1: Competência  
(O Indivíduo) 

3: Dinheiro=Contabilidade  
(Uma Linguagem Universal) 

Explorando o significado e as raízes 
da vida econômica por trás dos even-
tos atuais e adquirindo um senso para 
o futuro. 

(i) História Monetária 
Formando uma imagem de longo 
prazo da origem, propósito e mudan-
ças na forma do dinheiro. 

 
2: Estrutura  
(Corpo) 
(i) Panorâma  
Identificando a melhor estru-
tura corporativa para cada 
empreendimento, especial-
mente na forma de financia-
mento (estrutura de capital). 

(ii) Contabilidade Profunda 
Entendendo dinheiro e contabilidade 
como sinônimos, tal que a contabili-
dade possa ser um instrumento de 
percepção (do que se vive na própria 
vontade). 
 
4: Associando 
(Conversa) 

(ii) Com/Sem finslucrativos 
Examinar até que ponto a atual di-
visão entre com e sem fins lucrativos 
é necessária? Rever a lógica e a 
relevância dos regimes fiscais atuais. 

Elaborar um plano financeiro como in-
strumento de navegação no mundo fi-
nanceiro atual e com base de associ-
ação. 

As Cores do Dinheiro+ 
Avaliação econômico associativa 

Apresentação A  
(i) O balanço 
Apresentar o balanço patrimo-
nial atual ou de abertura do 
empreendimento, identifi-
cando as razões pelas quais é 
capitalizada, tanto em termos 
de montantes como de estru-
tura. 

Avaliação 
Convidar os colegas a fazer uma 
avaliação das suas apresentações. 
 
Alterações 
Identificar onde a mudança é 
necessária e como ela pode ser 
realizada. 

Apresentação B  
(ii) Planejamento Financeiro 
Apresentar o financiamento do 
primeiro ano de atividade, in-
cluindo o orçamento, o real-
izado e a variação ao longo de 
quatro trimestres, juntamente 
com uma projeção para 5 
anos. 

 
 

 

As Cores do Dinheiro2 
Testar a associatividade 

Embarcar no primeiro ano... 
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Manual 
 

 
Este Manual foi concebido para ser um reflexo do processo que 
os seus utilizadores estão ao embarcar, nomeadamente, no es-
tudo e assimilação do material principal e a sua aplicação aos 
projetos dos participantes. É um conceito de “folhas destacá-
veis” que se expande de acordo com as possibilidades e as cir-
cunstâncias.  

 
Capítulos 

 
Introdução  
1: Competência (O Indivíduo) 
2: Estrutura (Corpo) 
3: Dinheiro=Contabilidade (Linguagem Universal) 
4: Associando (Conversa) 
 

Quatro Ideias Básicas 
 

A abordagem de As Cores do Dinheiro está ligada à Marca de 
Certificação  (ver Anexo), uma ferramenta de autoauditoria 
baseada na premissa de que a essência da economia associativa 
pode ser expressa em quatro ideias básicas: 

 
(1) Todos nós temos um Eu, que é o meio para nos tornarmos 
conscientes e competentes em economia associativa (ao contrá-
rio da economia convencional, que ignora o Eu, considerando o 
ser humano como "ruído" e como um elemento não confiável em 
suas equações). 

 
(2) Apesar da universalidade do nosso Eu, estamos desligados 
um do outro pelo nosso corpo. Da mesma forma, portanto, o 
que importa é a forma como incorporamos nossas atividades. E, 
em particular, que os empreendimentos que utilizamos sejam 
adequados aos propósitos associativos.  
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(3) Dentro de nossos corpos, no entanto, podemos desenvolver 
uma linguagem em comum. Se não é a língua inglesa4, então 
tem de ser a contabilidade, para que possamos compartilhar um 
entendimento monetário comum do mundo. Por exemplo, assim 
como as três funções do dinheiro, devemos reconhecer o con-
ceito de Rudolf Steiner sobre três formas de dinheiro, não por-
que Steiner o disse, mas porque elas estão lá para serem per-
cebidas. 

 
(4) Uma vez que nos apropriamos de uma língua comum, pode-
mos agora recomeçar a falar uns com os outros, podemos con-
versar, encontrar-nos, associar-nos, com base em finanças cla-
ras, pelas quais cada um de nós – não o governo, o mercado ou 
os bancos – assume responsabilidade. 

 
As ilustrações e textos deste Manual resumem o conteúdo es-
sencial do seminário As Cores do Dinheiro. Devido à sua na-
tureza interativa e aos diferentes contextos nos quais são minis-
trados, os cursos podem apresentar o material de diferentes ma-
neiras. 

 
 

  

                                                        
4 Como língua padrão convencional. 
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Introdução 
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O caminho da humanidade pode ser ilustrado por um gráfico da 
evolução da consciência individual através da sua relação com o 
mundo material, caracterizada pela descida à matéria, ou como 
se diz no mundo financeiro, talvez sem perceber o significado 
mais profundo das suas palavras, "sem dor não há ganho" (there 
is no gain without pain). Ao longo do caminho, o Renascimento 
marcou a origem do nosso fascínio pelo mundo físico, o mundo 
dos sentidos e da ciência natural. Hoje, assumimos que esta 
forma de ciência, a ciência aplicada ao mundo natural, é válida 
para todas as nossas observações. Mas, certamente não é difícil 
perguntar se isso também se aplica a coisas tão invisíveis como 
preços, inflação, etc. O modus operandi da ciência não se altera 
neste ponto? 

Se não fizermos esta pergunta, então a economia, que muitos 
dizem ser a serva do materialismo ocidental, corre o risco de se 
tornar do mundo e não no mundo, por assim dizer. Então o 
cenário está preparado para que o autointeresse, mais 
precisamente o egoísmo, se torne a base da vida econômica e 
não, como sua verdadeira natureza econômica faria, um 
interesse pelos demais, a satisfação de necessidades mútuas. 

 
Principais Etapas, Eventos e Personalidades  

 
As principais etapas desta versão da história são a época pré-

greco-romana (teocracia), a etapa greco-romana e a era mo-
derna. Os principais acontecimentos são o debate sobre o "preço 
justo" (século XIII), o nascimento do capitalismo nos séculos XV 
e XVI, o Iluminismo "coroado" na economia por Adam Smith em 
sua obra A Riqueza das Nações, de 1776, e o nascimento da 
concepção materialista da história em meados do século XIX 
através da análise marxista. As personalidades chave são Aris-
tóteles e Tomás de Aquino, William Petty e Adam Smith e suas 
semelhanças, seguidos por Karl Marx, Rudolf Steiner, John Ma-
ynard Keynes e Friedrich von Hayek. Claro que há muitos outros 
que poderíamos citar, mas aqui vamos enfatizar Aristóteles, 
Aquino e Steiner, porque eles estão ligados por um fio de ouro 
que liga as suas obras, ou seja, a evolução do sentido do que é 
correto – o 'meio' – segundo Aristóteles, o significado da noção 
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de Aquino de preço justo e o conceito de preço verdadeiro para 
Steiner.  

 
Problemas Chave 

 
Esta versão da história aponta para dois problemas-chave. 

Primeiro, por toda a sua plausibilidade, a ciência natural é uma 
base adequada para compreender os acontecimentos econômi-
cos? Ou deveria ser construída sobre as considerações mais am-
plas que resultariam caso a vida econômica fosse descrita por 
pessoas comuns e não definida por especialistas?  

Segundo, para onde nos levou o nosso desenvolvimento? Es-
tamos em algum tipo de teocracia inversa onde a noção da teoria 
do mercado de "mão invisível" continua com a postura deísta 
que a economia afirma ter superado? Não deveríamos repensar 
a forma como a vida econômica ocorre e como ela se relaciona 
com as outras duas partes da sociedade – a vida espiritual e a 
vida de direitos – das quais se emancipou? Esta é a essência da 
concepção social de Rudolf Steiner, na qual a vida econômica 
não é um reino separado – como muitos a percebem e alguns 
realmente querem que seja – mas um aspecto autônomo, porém 
coerente, da vida social como um todo. Além disso, para Steiner 
a vida econômica tornou-se agora uma única questão global, 
não mais a preocupação das nações, dos governos nacionais ou 
dos nacionalismos. 
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1: Competência  
(O Indivíduo) 
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A história também pode ser contada em analogia com o ser hu-
mano. Se alguém perguntar quem é capaz de ser competente 
em economia, a resposta é: um ser humano concreto – precisa-
mente aquela parte do ser humano que todos temos em comum, 
a parte que todos chamamos de "Eu", mas que nunca podemos 
usar para nos referirmos a outra pessoa. Além disso, a compe-
tência em economia é fazer o que se diz (to walk one’s talk), 
traduzindo a sua compreensão da vida econômica em ação. In-
dependentemente de se ser orientado para o mercado, "verde" 
ou associativo, o fato primordial é: o que quer que se pense 
sobre economia, também se faz. 

Então, a competência é relativa ao ser humano como um in-
divíduo. Mas não se trata apenas disso, trata-se também do ser 
humano com duas partes, uma superior, o aspecto consciente e 
uma inferior, que é o aspecto inconsciente. Isto pode ser afir-
mado como um fato constituinte (ao invés de moral). Mais ainda, 
o aspecto inferior ou não educado precisa ser educado pelo as-
pecto superior, através da busca de ideais. Isto é feito pelo Eu. 

É a mudança no nosso comportamento que determina até 
que ponto e de que forma o nosso aspecto instintivo, habitual e 
inconsciente muda para um modo consciente e deliberado (em 
suma, cooperação sem conluio). É esta educação que mostra até 
que ponto o Eu pode mediar entre contrastes como servir a si 
mesmo (consumo) e servir a humanidade (produção); egoísmo 
e altruísmo; egoísmo estreito tornando-se egoísmo ampliado. O 
autointeresse se expande para incluir toda a família humana. 

A forma como o ser humano se vê a si mesmo, e como se 
educa (ou se enobrece), reflete-se nas duas principais formas 
de agir economicamente, resumidas como a seguir se mostra: 

 
Aspecto Superior  Aspecto Inferior 
Consciente    Inconsciente 
Egoísmo ampliado   Egoísmo estreito 
Associativo    Competitivo 
Preços verdadeiros        Impulsionado pelo preço 
Regulação inerente  Regulação externa5 

                                                        
5 A ‘regulação inerente’ significa a forma como a vida econômica se regula por si 
mesma nos seus próprios termos mas via contabilidade. A ‘regulação externa’ é regu-
lada em âmbitos políticos ou ideológicos. 
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2: Estrutura  
(Corpo) 
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A essência de qualquer atividade econômica humana (que de 
fato existe para cada ser humano) é que ela tem três aspectos 
– meta (ou ideal), "gestão" e capitalização – que são mantidos 
juntos pelo Eu do indivíduo que a empreende. 

Para "objetivar" este fato e ver como várias pessoas juntas 
podem realizar uma atividade, é necessário: (a) ver os três ele-
mentos sem que estejam mantidos juntos por um indivíduo e 
depois (b) perguntar como várias pessoas podem realizar a to-
talidade da atividade, geralmente vista apenas como possível 
através da atividade de uma só pessoa. 

Este é o propósito da corporação ideal6 em que o poder é 
silenciado pela distinção entre direito pecuniário e direito de 
voto, de modo que o direito da maioria não esteja nem com os 
provedores de capital nem com os trabalhadores, mas sob o ele-
mento de ‘interesse público’, a estrela, o ideal ou a missão, que 
todos seguem ou servem, quer o seu papel seja o de prover ou 
usar capital numa empresa.  

Isto também vai de encontro à questão que muitos têm sobre 
a ‘ficção legal’ das corporações que chegam a ser consideradas 
como indivíduos em termos legais e assim, por exemplo, nos 
Estados Unidos, aproveitando a Constituição dos EUA para se 
beneficiarem. Existem muitas formas corporativas, mas a ques-
tão chave na perspectiva da economia associativa é como capi-
talizar a iniciativa que alguém quer empreender. (Para ser con-
siderado associativo, um empreendimento, naturalmente, deve 
também abordar questões de comércio justo, remuneração 
justa, meio ambiente, e outras considerações. Mas estes são de 
certa forma secundários; dependem de princípios fundamen-
tais). 

 
Com Fins Lucrativos / Sem Fins Lucrativos 

 
Uma corporação ideal é a forma mais eficaz para muitos seres 
humanos investirem na iniciativa de um ou mais indivíduos. A 
corporação modelo é aquela em que a forma do capital fornecido 

                                                        
6 A referência a The Right-On Corporation: Transforming the Corporation, New Econ-
omy Publications, Canterbury 2004. "Right on" é uma expressão coloquial nos EUA 
que significa algo que é ideal, inclusivo e não prejudicial. 
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dá à pessoa que dirige o negócio (com ou sem fins lucrativos) a 
base necessária para empreender a iniciativa. Uma consideração 
importante é onde é apropriado usar uma entidade com fins lu-
crativos e onde uma entidade sem fins lucrativos. 
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3: Dinheiro=Contabilidade  

(Uma Linguagem Universal)  
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História Monetária 
 
No longo caminho de desenvolvimento da consciência individual, 
a humanidade assumiu gradualmente a responsabilidade pela 
condução da vida econômica. Quer compreendamos ou não, com 
a consciência democrática que temos hoje, como a gestão da 
economia em tempos passados "desceu" do reino dos deuses, 
através dos sacerdotes ancestrais do templo, depois Césares, 
aos reis (muitas vezes governando por direito divino), que de-
pois lidaram com os seus nobres cada vez mais poderosos, os 
quais por sua vez foram desafiados pelos altos banqueiros nos 
tempos da Renascença.  

Com a monetização da vida econômica, os bancos surgiram, 
levando à união dos bancos individuais dentro do sistema ban-
cário, do qual derivam as funções dos bancos centrais. Hoje, é 
hora de o público em geral compreender, para o melhor e para 
o pior, que os banqueiros centrais, que por vezes se intitulam 
"príncipes iluminados", consideram a ideia de estabilidade de 
preços acima de tudo como a sua responsabilidade central. 

A gestão da economia tornou-se assim um assunto para cada 
um de nós, mas para concretizar esta situação, todos temos de 
compreender como funciona a vida econômica, especialmente 
os seus aspectos financeiros e monetários. Não é que estes se 
sobreponham à economia "real", mas que nos proporcionem um 
instrumento para compreendê-la e ordená-la. 

Juntamente com esta longa história, espelhando-a e até ori-
entando-a, ou pelo menos tendo uma forte influência, tem es-
tado a evolução da figura do dinheiro desde vacas a moedas, a 
cheques, a pulsos computacionais. Isto também tem sido acom-
panhado pela evolução da contabilidade de indiferenciada para 
diferenciada – dinheiro recebido (coisas vendidas) / dinheiro 
gasto (coisas compradas) – para a contabilidade de partida sim-
ples e o surgimento do balanço, depois reforçado com a intro-
dução da contabilidade de partidas dobradas. Por estes meios, 
para além de se ser mais claro sobre a própria atividade no 
mundo, é possível observá-la do ponto de vista do mundo. Em 
outras palavras, pode-se tomar consciência de seus efeitos – e, 
portanto, das intenções e motivações de cada um. 
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Contabilidade Profunda 
 
Há, no entanto, muito mais na contabilidade de partidas dobra-
das do que é comumente entendido. Ela não só nos protege con-
tra o perigo de tratar o dinheiro como algo em si mesmo, como 
também conceitualmente e na forma como nos comportamos, 
ao ver a economia como um meio de ficarmos ricos, por exem-
plo. Mas também nos permite enxergar a estrutura tripla da con-
tabilidade e vê-la como uma analogia ou metáfora da natureza 
tripla da arquitetura financeira global e das três funções do di-
nheiro na teoria econômica convencional, mas também a ideia 
de Rudolf Steiner sobre os três tipos de dinheiro. 

Isto é especialmente importante quando a economia se torna 
global, unitária, que tem sido a condição subjacente das coisas 
atualmente, por mais de 100 anos. Uma economia global única 
significa que economias nacionais separadas já não funcionam, 
um desenvolvimento que envolve mudanças de longo alcance 
não só na forma como entendemos as coisas, mas também nos 
arranjos institucionais, que até agora tinham bases nacionais. 

Hoje, precisamos perceber a dinâmica dentro do que geral-
mente é entendido como "um só dinheiro", uma dinâmica que 
mostra que o dinheiro não pode ter realidade se for decretado, 
imposto, respaldado por um governo e executado como um meio 
legal de pagamento. Esta não é uma tarefa fácil, mas é a chave 
para compreender e gerir a economia global uma vez que o pa-
drão ouro e seus derivativos subsequentes não mais vigoram. 
Na verdade, o padrão de ouro deixou de fazer sentido em 1914. 
Desde então, temos construído as finanças do mundo de manei-
ras que já não são viáveis. 

Ainda mais crucial e urgente a este respeito é a forma como 
entendemos as ligações entre a emissão de dinheiro e o comér-
cio, e a criação de crédito e a capitalização de iniciativas. A ques-
tão mais importante é a necessidade de perguntar se o dinheiro 
é uma mercadoria, sujeita a negociação, e de refletir sobre o 
fato de que os mercados financeiros são caracterizados por in-
vestir não em indivíduos, mas em "oportunidades lucrativas", 
retornos que são obtidos através do comércio de dinheiro. 
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4: Associando  
(Conversa) 
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A questão chave hoje é se a economia será compreendida e ge-
rida em termos estatistas ou neoliberais, de ideias de livre mer-
cado; ou associativamente. Os dias da economia estatal acaba-
ram, indiscutivelmente. Embora haja esperança em muitos de 
que o Estado possa assumir as rédeas do paradigma neoliberal 
atualmente prevalecente, isso é certamente improvável, ainda 
que não seja por nenhuma outra razão senão a de que o pensa-
mento de ambos é o mesmo. Nenhum deles vê o indivíduo como 
o agente da vida econômica, sendo deixado sozinho enquanto 
aprende a superar o egoísmo que caracteriza o desenvolvimento 
da vida econômica em sua fase "capitalista". 

Seguindo em frente, este egoísmo deve ser expandido para 
incluir toda a família humana. Em outras palavras, devemos 
aprender que o papel econômico de um indivíduo é usar suas 
habilidades para servir ou satisfazer as necessidades dos outros. 
Claro que, se todos fizéssemos isto, todos poderíamos satisfazer 
as nossas próprias necessidades. É como aqueles no inferno que 
tentam comer com colheres de um metro, mas passam fome 
porque insistem em se alimentar, enquanto aqueles no paraíso, 
igualmente equipados, prosperam porque alimentam uns aos 
outros. Mais precisamente, podemos aprender a gerir a vida 
econômica de uma forma saudável através de parcerias em vez 
de competirmos, colaborando de forma não conspiratória (não 
por conluio) para garantir que a economia como um todo seja 
saudável e que os preços sejam verdadeiros, ou seja, que as 
pessoas possam se dar ao luxo de viver de acordo com o que 
fazem. (Não pode, no entanto, haver fixação de preços). 

Em uma economia monetária e individualizada, este último 
ponto não é fácil de alcançar, mas pode ser enormemente aju-
dado se os parceiros comerciais compararem seus balanços e 
informações financeiras, de modo que ambas as partes de uma 
transação possam ver como os preços afetam a rentabilidade 
uma da outra. Desta forma, a contabilidade pode ser vista como 
um órgão de percepção, como um "cérebro social". É assim que 
podemos aprender a pensar "fora da caixa", sendo a caixa o 
pensamento limitado pelo cérebro, o intelectualismo, que não é 
capaz de pensar de forma imaginativa. 

Ao revelar uns aos outros a sua própria contabilidade (enten-
dida como a forma como o dinheiro se mostra hoje em dia), as 
pessoas podem conjuntamente, embora individualmente, tornar 
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o seu comportamento consistente para assegurar que todos ob-
tenham lucro, que todos sejam adequadamente capitalizados e 
que todos atinjam os seus objetivos sociais declarados. Para 
isso, é preciso trabalhar com um plano financeiro com vários 
anos pela frente, monitorando regularmente o orçamento no 
momento atual para garantir que nosso avião aterrisse a tempo 
e no destino estimado (embora a rota para chegar lá possa ser 
desviada). As coisas não precisam de ser deixadas ao capricho 
do mercado ou das leis de falência. Por exemplo, podemos pro-
videnciar para que um jovem tenha o capital necessário para 
alcançar seus objetivos de vida, objetivos que não podem ser 
alcançados de uma maneira economicamente sadia, exceto no 
serviço de atender às necessidades dos outros. 

Quando as pessoas o fizerem de forma mais geral, a começar 
pela educação secundária, se tornará sua segunda natureza con-
duzir a vida econômica por meio do dinheiro como contabilidade 
e em um espírito de cooperação e serviço. O indivíduo não será 
menos do que ele é por causa disso. Na verdade, isso não pode 
acontecer a menos que celebremos o indivíduo, não encora-
jando-o ou apresentando uma virtude por reivindicação pessoal. 
Mas reconhecendo o indivíduo através do fato de que financia-
mos o que ele está querendo fazer, que lhe proporcionemos ar 
sob suas asas. Esse capital não só é usado para produzir um 
retorno para o seu "dono", mas também como meio através do 
qual novos valores podem ser criados (sem os quais, é claro, 
não pode haver retorno em nenhum sentido econômico verda-
deiro). 
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Anexo: A Marca  
 
 

A abordagem As Cores do Dinheiro está ligada à Marca  
(ver ae-mark.com), como uma ferramenta de auto-auditoria ba-
seada na ideia de que a essência da economia associativa pode 
ser expressa em quatro critérios que são alcançados através de 
quatro etapas. Apesar de ser um conjunto de palavras original-
mente concebido como uma marca de garantia formal, estes cri-
térios foram retirados da vida, da experiência do empreendedor. 
Elas englobam quatro ideias simples: 

 
(1) Competência – Em economia associativa. 
 
(2) Estrutura – Escolha ou desenho de estruturas, entida-

des e arranjos adequados para associações. 
 
(3) Dinheiro e Contabilidade – Compreender e usar o di-

nheiro e a contabilidade como um instrumento de per-
cepção na nossa própria atividade em particular e na 
vida econômica em geral. 

 
(4) Associação – Colaboração entre os agentes econômi-

cos, não contra a humanidade, mas para assegurar a 
saúde econômica da economia mundial como tal e de 
atividades que a constroem.  

 
Uma versão formal destes quatro critérios pode ser encon-

trada no site ae-mark.com. O objetivo destes critérios é dar ex-
pressão a estas ideias encontrado no presente Manual, para que 
qualquer empreendedor possa auto-avaliar como o seu negócio 
satisfaz as condições do trabalho associativo para a linguagem 
cotidiana dos negócios modernos. 

A Marca  não foi concebida para ser uma marca controlada, 
mas sim como algo que pode ser usado como uma ferramenta 
de auditoria. Seus efeitos não são explícitos e, portanto, não se 
prestam a controle externo (por exemplo, por inspeção). A ideia 
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é que se os empresários pretendem trabalhar associativamente, 
em primeiro lugar, procurarão formas de dar um efeito prático a 
esta abordagem. Os critérios da Marca que estão por detrás do 
Manual As Cores do Dinheiro nunca são descritos em termos 
de gestão ou desenvolvimento organizacional, mas se tentarmos 
torná-los eficazes, veremos que terão consequências importan-
tes nestes aspectos. 
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A Marca de Economia Associativa  

 

 

Um Caminho da Competição para a Associação 
 

4 Etapas   4 Critérios   Diretrizes   As Cores do Dinheiro 
  
A economia associativa se baseia na ideia de que a vida 
econômica é responsabilidade de cada ser humano em 
colaboração com a humanidade como um todo. Partindo do que 
pensamos e fazemos, mais do que por meio de forças abstratas, 
trata-se de tornar essa responsabilidade consciente e encontrar 
maneiras de efetivá-la na vida prática. 
     Propriedade da Associação de Economia Associativa, a Marca 
de Certificação  foi criada em 29 de setembro de 1998, como 
Marca de Certificação de Qualidade para promover uma 
abordagem associativa da vida econômica moderna, aumen-
tando a consciência da economia não apenas da própria em-
presa, mas também do ambiente social e econômico mais amplo 
no qual ela existe. 

Originalmente estabelecida formalmente em 38 países, a 
Marca  prevê um caminho da competição à associação, ao 
longo do qual os empreendedores individuais assumem a re-
sponsabilidade pela condução da vida econômica, ao invés de 
governos, do Estado, bancos ou forças de mercado abstratas. 

De acordo com seus Critérios e Diretrizes, a Marca  é 
destinada à avaliação autoauditada e autocertificada da "associ-
atividade" de um empreendimento (incluindo os autônomos e 
comerciantes individuais), independentemente de seu tamanho, 
localidade e ramo de atuação, quer seja agrícola, industrial, 
comercial, financeiro, governamental, humanitário ou cultural. 
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 4 ETAPAS 
 

1: Introdução à Economia Associativa 
Participação no Seminário As Cores do Dinheiro  
(ou evento ou experiência equivalentes) 
 

A Etapa 1 Proporciona aos empreendedores uma visão geral da 
evolução da vida econômica, focada na necessidade de competên-
cia, estruturas apropriadas de capital e propriedade, contabilidade 
transparente e gestão eficaz dos fluxos de dinheiro, e a importância 
de trabalhar com outros buscando uma abordagem associativa para 
a vida econômica (Critério 4/Encontro). 
 

2: Preparação para a Marca   
Explorando a aplicação da Economia Associativa  
(Seminário As Cores do Dinheiro+ ou evento ou experiência equiva-
lentes) 
 

Voltado para os responsáveis por negócios novos ou já existentes, 
a Etapa 2 foi projetada para aguçar as habilidades e a com-
preensão necessárias para efetivar a economia associativa. Este 
passo implica a participação em reuniões regulares com outros 
empreendedores associativos a fim de “testar” o entendimento de 
trabalho associativo nas condições atuais. 
 

3: Alinhamento com a Marca  
Fazendo quaisquer mudanças necessárias para atender às exigências da 
Marca  
(Seminário As Cores do Dinheiro2 ou evento ou experiência equiva-
lentes) 

Após decidir alinhar seu empreendimento com a Marca  a Etapa 3 
tem dois aspectos. Em primeiro lugar, os empreendedores associa-
tivos promovem quaisquer mudanças necessárias na capitalização, 
estrutura, administração e contabilidade do empreendimento. Em 
segundo lugar, eles se comprometem a se reunir regularmente com 
pelo menos dois outros empresários associativos no sentido 
do Critério 4/Encontro. 
 

4: Usando a Marca  
Trilhando o caminho da competição para a associação 

A Etapa 4 ocorre quando os empreendedores que completaram as Etapas 1-

3 e cumpriram os Critérios da Marca  anunciam sua elegibilidade e dão o 
passo da auto-certificação. 
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 4 CRITÉRIOS 
 

1: Competência 
Seres humanos, não forças de mercado, como os verdadeiros agentes do 
desenvolvimento econômico 
 
A gestão do Empreendimento está nas mãos de uma pessoa ou 
pessoas - 'o Empreendedor' ou os ' Empreendedores' - que se 
esforçam para entender a economia associativa da maneira con-
templada por estes Critérios. O requisito mínimo é ter cumprido as 
Etapas 1 e 2. 
 
2: Estrutura 
A importância de estruturas jurídicas, financeiras e de gestão apropriadas 
 
O empreendimento é constituído e conduzido de modo que: 
 
1. Sua meta e existência sejam independentes tanto dos fornece-

dores de suas finanças quanto dos pontos de vista e opiniões 
de sua gestão. 

 
2. O financiamento de seus meios de produção seja concebido de 

modo a garantir sua independência a longo prazo. 
 
3. Sua gestão funciona de forma transparente e mantém um reg-

istro claro das decisões tomadas. 
 

3: Contabilidade 
Contabilidade transparente e aberta como uma linguagem comum e a 
chave para uma mudança responsável 
  
1. A contabilidade do Empreendimento é aberta e transparente, 

tanto interna quanto externamente. 
 
2. Com base na contabilidade de partidas dobradas, está estru-

turada em termos de uma matriz contábil universal fornecida 
pela Associação como a base de uma linguagem financeira co-
mum. 
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3. Cada Empreendedor estabelece um orçamento e mantém a 
contabilidade e a projeção anual para o Empreendimento (ou a 
parte do Empreendimento) que representa. 

 
4. No caso de um Empreendimento ter mais de um Em-

preendedor, os Empreendedores juntos estabelecem um or-
çamento e mantêm a contabilidade e projeções anuais para seu 
Empreendimento como um todo. 

 
5. Da mesma forma, um orçamento é estabelecido e a conta-

bilidade e as projeções anuais são mantidas por cada grupo de 
Empreendimentos que se reúnem (ver Critério 4 abaixo). 

 
4: Encontro 
Usar o meio do dinheiro-como-contabilidade para trabalhar de forma asso-
ciativa ao invés de competitive 
 

1. Independentemente de qualquer relação comercial ou finan-
ceira, o Empreendedor de um Empreendimento e os Em-
preendedores de pelo menos dois outros empreendimentos re-
alizam uma reunião ("o Encontro") de composição constante e 
com uma frequência regular acordada. A Encontro será real; ou 
seja, os Empreendedores devem estar na mesma sala. 

 
2. O objetivo do Encontro é que os Empreendedores compartilhem 

e comentem sobre a situação econômica de seus respectivos 
Empreendimentos por meio de orçamentos, contabilidade ger-
encial e projeções anuais, como base para construir uma im-
agem compartilhada de sua própria situação e da situação de 
cada um dos outros, tanto individualmente quanto em con-
junto. 

 
3. O encerramento do exercício anual é a ocasião de uma Encon-

tro similar, no qual os objetivos e opções orçamentárias dos 
Empreendimentos para o ano seguinte são igualmente consid-
erados e esclarecidos.  



 

 33 

 DIRETRIZES 
 

1. Formato 
A Marca  se apresenta no seguinte formato independente das 
cores: 
   

 
 
2. Propósito 
O propósito da Marca  é reconhecer e afirmar a qualidade 
econômico associativa de um empreendimento e, portanto, do(s) 
empreendedor(es) por ele responsável(eis). Incluindo os autôno-
mos e comerciantes individuais e seja qual for seu porte, localidade 
e âmbito de atuação, um ''empreendimento'' pode ser agrícola, in-
dustrial, comercial, financeiro, governamental, humanitário ou cul-
tural. 
 

Os usuários da Marca  demonstram uma abordagem da vida 
econômica moderna que promove a diversidade cultural, respeita 
os direitos humanos e promove a sustentabilidade ambiental e 
econômica. 
 
3. Proprietário, Administração e Financiamento 
A administração e o desenvolvimento da Marca  são realizados 
para benefício público. Ela pertence à Associação de Economia As-
sociativa - uma associação no sentido dos artigos 60 e seguintes do 
Código Civil Suíço. Sua sede é no CH 2037 Montézillon (Commune 
Rochefort), Neuchâtel, Suíça. A Associação não tem nenhuma 
relação comercial ou financeira direta para com qualquer um dos 
empreendimentos. 
 
4. Uso e Critérios 
Embora auto-acreditado, o uso da Marca  pressupõe que seus 
usuários orientem sua conduta de acordo com estas Diretrizes e em 
cumprimento dos Critérios da Marca.  
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Seu uso previsto inicialmente se dá em relação aos serviços abran-
gidos pela gestão empresarial, administração comercial (Classe 35), 
operações financeiras, operações monetárias (Classe 36), e edu-
cação e treinamento (Classe 41). 
 

5. Monitoramento 
Estas Diretrizes são concebidas e formuladas para permitir sua evo-
lução futura, de acordo com as condições necessárias para o cum-
primento do propósito da Marca . 
 

Estão sujeitas à revisão contínua pela Associação de Economia As-
sociativa, que se reserva o direito de alterá-las e desenvolvê-las 
conforme julgar conveniente. 
 
Esta versão das Regras (agora Diretrizes) prevalece sobre todas as versões 
anteriores - abril de 2020 

 


