
 

Para que os nobres pudessem 
proteger suas propriedades 
da cobiça do rei, foi instituída 
a regra da lei
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O acaso é coisa séria

As invenções têm consequências imponderáveis. A empresa 
moderna surgiu da estrada de ferro e da máquina a vapor 

Época Negócios 

Pequenas mudanças hoje, consequências enormes amanhã – “por falta de um 
prego, perdeu-se uma ferradura; por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo; 
por falta de um cavalo, perdeu-se uma batalha; por falta de uma batalha, perdi 
meu reino”, dizia Ricardo III. Na vida também – aquele dia, no metrô, seu olhar 
poderia não ter cruzado com o daquela que viria a ser a mãe de seus filhos. 
 
O acaso tem de ser levado a sério. Pense nas formas de se organizar pessoas para 
colaborar em empreendimentos comuns – a agricultura, o capitalismo 
empreendedor, a empresa em si. Quem desenhou essas coisas? Sabe que a 
invenção do estribo mudou o mundo? O cavalo, de meio de transporte, virou arma de guerra – o 
cavaleiro firmava-se no estribo para manusear a espada sem perder o equilíbrio. Ter cavalos era 
ter poder, mas, para ter cavalos, você tinha de ter terras. Surgiu a complexa hierarquia de posse de 
terras que conhecemos como feudalismo. 
 
A máquina a vapor e a estrada de ferro foram invenções 
independentes. Do cruzamento delas surgiu a empresa 
moderna. Como assim? É que para financiar a rede de estradas 
de ferro que exploraria o comércio (no país, no continente) era 
preciso um mecanismo que captasse dinheiro. Inventaram a 
empresa de capital aberto para isso. Muita gente se interessou 
em investir, pois a promessa da coisa era irresistível – comprar 
e vender fora do lugarejo em que se nascera (um instinto 
humano), comerciar em grande escala. A grande corporação é 
filhote do cruzamento da estrada de ferro com a máquina a 
vapor. 
 

Pense na pílula anticoncepcional. Na economia da informação, 
moldada pelo chip, trabalhar não requer mais força física. Com a 
mulher no controle de sua biologia graças à pílula, ela hoje compete 
em tudo, de igual para igual com o homem. A pílula e o chip são o 

cavalo e o estribo das mulheres. Na origem da regra da lei, cuja existência é condição para o 
aumento da riqueza no mundo, está a necessidade de garantir que ninguém vai tomar o que é seu. 
Não aconteceu por altruísmo. 
 
Antigamente, reis guerreavam e tomavam propriedades de seus vizinhos. Tecnologias de 
construção e defesa evoluíram para protegê-los de ataques rivais. Castelos de madeira, depois de 
pedra, flechas, lanças, pólvora. Quando um rei implantava uma inovação, o vizinho tinha de imitar 
logo para não ser dominado. A guerra ficava mais cara. Para garantir que as cortes autorizassem 
mais impostos para financiá-la, os nobres passaram a exigir do rei uma fatia do bolo. Queriam 
participar do que o rei conquistava! Mas como garantir que o rei não confiscaria tudo depois? Até 
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então, lembre-se, o rei era a lei. Surgiu assim a lei independente do rei. The rule of law, que 
garante o empreendedor (que garante a riqueza e o crescimento), surgiu para proteger a 
propriedade do confisco. O homo sapiens, há uns 40 mil anos, dominou o planeta eliminando da 
paisagem outros tipos de humanos com os quais competia. Coisa pequena, iniciada por 
autointeresse. Mas disso vou tratar na próxima coluna. 
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