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RESUMO

O economista francês Thomas Piketty, autor de O Capital no século XXI, defende que, a pulsão de vida do capitalismo é sua pulsão de morte na 
medida em que a acumulação de riqueza por poucos gera desigualdades sociais. Assim, as diferenças existentes no seio das nações capitalistas 
não seriam, como defendem os adeptos do liberalismo econômico, frutos de critérios meritocráticos, mas refletem o fato de que os ricos, em sua 
maioria, herdaram seu patrimônio e, muitas vezes, mantém o mesmo por gerações e acumulam mais riqueza. Esse pensamento reforça a ideia de 
que a economia de mercado seja uma vilã social e este trabalho busca elucidar essa questão através da análise das duas grandes obras de Adam 
Smith, economista e filósofo, considerado o pai da economia. Por meio de uma revisão bibliográfica, observamos que as ideias de Piketty não 
refletem o que primeiramente foi considerado princípios integrantes da economia de mercado por Adam Smith. No pensamento do filósofo 
escocês há a possibilidade de que o mercado econômico, a partir das relações humanas, abrigue em si o conceito e ideais de promoção da 
igualdade social. Nele, é almejado um modelo de mercado econômico em que o lugar do lucro seja o de promover o benefício de todos e, 
consequentemente, resolver a questão da igualdade social tão questionada pelos defensores do socialismo. Para isto, deve-se observar que o 
sistema econômico vigente nasce a partir dos princípios relativos ao liberalismo econômico, defendidos por Smith. Este modelo de organização 
político-econômico pressupõe noções de igualdade e moralidade nas questões relativas às relações comerciais pois leva em consideração o fato 
de que a maioria das pessoas prefere a abundância e, por isso, procura caminhos para atingir esse objetivo. Na obra A Riqueza das Nações, Smith 
defende que, a partir da divisão do trabalho, o fruto do labor pode favorecer diferentes classes sociais na medida em que há o intercambio de 
produtos. A partir desta divisão, promove-se o aprimoramento das forças produtivas e, consequentemente, a produção de riqueza. A divisão do 
trabalho possibilita, por meio da multiplicação das produções, em uma sociedade bem dirigida, uma riqueza que alcançaria as camadas mais 
baixas do povo. A riqueza atingiria a todos na medida em que todas as pessoas se tornam membros ativos do mercado, seja como trabalhadores, 
produtores ou investidores. No âmbito das relações empregatícias, é possível entender que, em Adam Smith, há justiça no fato de o empregador 
receber a mais pelo risco tomado ao investir, por exemplo, em uma plantação na espera de uma possível colheita. Nada garantiria ao investidor o 
retorno do valor empregado na plantação e, além disso, o empregado não poderia esperar até a ceifa, uma vez que não teria recursos para se 
manter até a colheita e, por isso, demanda do empregador um adiantamento de seu salário. Isto significa um constante investimento e risco por 
parte do contratante e essa relação revela o âmbito de igualdade e justiça defendidos por Smith: uma igualdade contratual de responsabilidade 
onde o trabalhador deve produzir e o investidor remunerar justamente seus empregados, observando também os valores pagos de acordo com a 
dureza do serviço empreendido. A natureza do liberalismo é promover a igualdade e ela está no pensamento de smithiano não como uma 
igualdade de fato, mas como uma abertura igualitária no sentido de construir, por meio da liberdade, relações comerciais benéficas para toda a 
sociedade. Compreendendo suas duas grandes obras será possível encontrar um princípio humano a partir do qual o egoísmo humano promotor 
dos desejos de consumo (o auto interesse) seja regulado: a simpatia. Este princípio é o que pode permitir que, por exemplo, nas relações 
comerciais haja simultaneamente a promoção da liberdade e da igualdade pois está ligado a relação empática com o outro, a honestidade, a 
equidade, integridade, razoabilidade e o senso de justiça.
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