
Tema: 
Preço e Valor

Como diferenciar preço de valor e 
por que não saber a diferença é 
um grave problema?



Texto de Apoio



Quando escrevi sobre a idolatria à marca Supreme, não imaginei que o buraco era mais embaixo. Existe 
toda uma cultura de pessoas que dedicam sua vida (e dinheiro) a garimpar e comprar roupas, tênis e 
acessórios de determinadas marcas a preços astronômicos, onde a raridade do item usado é que 
determinava o nível hierárquico nessa sociedade de alucinados pelo consumo. É o que chamam de 
Hypebeast.

Passar dias em uma fila para conseguir uma camiseta ou cueca da Supreme é algo totalmente aceitável, 
assim como pagar mais de 5 mil reais por um Yeezy, aquele tênis do Kaney West, o mais hypado do 
mercado há alguns anos. Mas não se engane que existe aqui o consumismo pela extravagância. Pelo 
contrário, muitos membros dessa comunidade são tão curiosos a respeito de quem produz essas peças 
(suas influências, os motivos de determinada estampa, por ex) de vestuário quanto um nerd é dedicado a 
conhecer melhor Star Wars.

É a moda enquanto arte. 

O tênis da Balengiaca que tem a aparência proposital de velho e usado. E chega a custar mais de R$ 5 
mil no Brasil.

Mas isso sempre existiu, não? A alta moda, com ricaços usando peças exclusivas de certos estilistas a 
preços que comprariam um carro zero… não é a mesma coisa? Não. A cultura hypebeast é uma cultura 
streetwear, com raízes no underground que, como explicado na matéria sobre a Supreme, foi ganhando 
força com passar dos anos, se inflando de influências externas e subvertendo o que se entende por 
moda.

A obsessão dessas pessoas por marcas como Off White, Balenciaga, Gucci, Anti Social Club entre outras 
é tamanha que em São Paulo acontece a Sold Out, evento anual dedicado a compra, venda e trocas 
desses itens disputados. Acontece que essa cultura distante de nós acabou caindo no colo da internet e 
como tudo que é fora de contexto, causou indignação.







Reflexões importantes: 

1-O que tem o maior preço é o 
que vale mais?

2-Dinheiro está relacionado a 
preço ou a valor?



O consumismo é polêmico. Se 
por um lado, superficializa muitas 
pessoas; por outro, garante uma 
suposta superioridade conquistada 
pelo sucesso.

Interpretação:



E m p a í s e s d e m u i t a 
d e s i g u a l d a d e s o c i a l , 
ostentação e luxo ferem quem não 
tem acesso ao básico: saúde, 
moradia, educação e segurança.

Interpretação:



Os Limites do Dinheiro 
 A questão toda faz pensar sobre os limites do dinheiro. Ou, 
como coloca o pensador americano Michael Sandel, sobre os 
limites morais do mercado. Ter mais ou menos dinheiro, 
sabemos, está na raiz da desigualdade social. Da distribuição 
desequilibrada de renda. Se essa desigualdade, no entanto, 
fosse apenas relacionada à ostentação e ao luxo – comenta 
Sandel –, isso não seria lá grande problema. Passamos bem e 
vivemos perfeitamente sem iates, carros de luxo ou férias no 
exterior. Mas a partir do momento em que o dinheiro passa a 
ser vital para termos acesso a bons médicos, uma residência 
confortável e decente, e escolas competentes para nossos 
filhos, o fato se agrava. O que Sandel quer mostrar é que 
quando todas as coisas boas da vida podem ser vendidas e 
compradas, ter dinheiro (ou não tê-lo) passa a fazer toda a 
diferença.



A corrupção existe porque há 
p e s s o a s q u e p o d e m s e r 
compradas, ou seja, que têm um 
preço. Quanto vale alguém assim?

Interpretação:



Por que o preço de algo pode 
parecer caro para um e barato 
para outro?

Porque preço e valor são coisas 
bem diferentes.



"Quanto a mim, gostaria que o dinheiro me desse apenas 
tempo livre e segurança." Bertrand Russel, A Conquista da 
Felicidade, 1930. 

 “O dinheiro é belo, porque é a libertação.” Fernando Pessoa, 
Livro do Desassossego, obra póstuma. 

 "E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver 
deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios 
do campo e as aves do céu." Érico Veríssimo, Olhai os Lírios 
do Campo, 1938.

DOCs



“O mesmo pode ser dito do amor, do 
verdadeiro amor, da generosidade, da 
dignidade. Nada disso o dinheiro alcança. O 
valor de um ser humano – bom lembrar 
Kant – é justo o que não se encontra à 
venda; o valor de um ser humano não tem 
preço. Esse valor, portanto, está imune à 
lógica de mercado.”

Rogério Gava
Palestrante , Escritor, Professor e Consultor de Empresas.













Vamos refletir e discutir.
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