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OPINIÃO
Paradoxo do valor: o 
problema que Marx 

não resolveu

Para cumprir sua 

função, a empresa 

“destrói” os fatores de 

produção e cria bens 

materiais e serviços

Empresa é uma unidade 
econômica que reúne 
fatores de produção – 

matérias-primas, trabalho, ca-
pital (no sentido de máquinas e 
equipamentos) e iniciativa de 
alguém – para produzir bens 
e serviços úteis à sociedade, 
destinados a satisfazer neces-
sidades da população. 

Na linguagem dos economis-
tas, a empresa destrói riquezas 
e cria riquezas. Ela agrega va-
lor quando cria mais riquezas 
(bens e serviços) do que as 
riquezas destruídas (fatores 
de produção). 

Um dos desafi os impostos à 
ciência econômica foi desco-
brir como medir o valor das 
riquezas destruídas e o valor 
das riquezas criadas, para com-
parar e verifi car se a empresa 
agregou ou desagregou valor.

Como as riquezas (ou re-
cursos) destruídas são de di-
ferentes espécies, não dá para 
somar, por exemplo, toneladas 
de trigo com horas de trabalho 
e desgaste das máquinas. 

Da mesma forma, as rique-
zas destruídas são espécies 
diferentes das riquezas cria-
das. Assim, a comparação 
entre as riquezas consumidas 
no processo produtivo e as 
riquezas criadas no mesmo 
processo somente é possível 
pela adoção de uma “medida 
de valor” única.

Uma padaria utiliza trigo, 
leite, açúcar, trabalho e des-
gaste do fogão para produzir 
um bolo. A atribuição de valor 
ao total dos fatores utilizados e 
ao total da riqueza produzida 
requer uma “medida de valor” 
de cada fator utilizado e de 
cada produto gerado. 

Descobrir o valor de cada coi-
sa é uma operação intelectual 
somente possível pelo cálculo 
econômico, cuja solução é dada 
pelo “preço monetário” de 
todos os itens envolvidos. Na 
sequência, surge uma pergun-
ta: como se obtém o preço de 
cada item? Pense no seguinte 
exemplo: um pedaço de ma-
deira pode ser destruído para 
dar origem a uma escultura 
ou uma cadeira. Digamos que 
o preço do pedaço de madeira 
seja R$ 100. 

Uma vez usado para fazer 
um produto, o pedaço de 
madeira desaparece, logo, 
não está mais disponível para 
gerar outro produto. Ou seja, 
a madeira é escassa e fi nita. Na 
grande maioria, os fatores de 
produção são escassos, tanto 
os naturais, quanto o trabalho 
e o capital. A sociedade tem 
que decidir se usa o pedaço 
de madeira para produzir uma 
escultura ou uma cadeira. A 
isso, os economistas chamam 
de “decisão de alocação” de 
recursos escassos. 

Naturalmente, a decisão 
deve ser usar a madeira para 
produzir aquilo que tem mais 

valor social. Valor em economia 
é o grau de utilidade de um pro-
duto. Utilidade é a capacidade 
de satisfazer uma necessidade. 
É aí que entra essa entidade 
tão xingada pelos socialistas: 
o mercado. É no livre jogo da 
oferta (feita pelos produtores) 
e da procura (feita pelos consu-
midores), num mercado livre, 
que a alocação da madeira é 
decidida.

O pedaço de madeira é o 
mesmo, mas o valor que a 
sociedade atribui à escultura 
é um e o valor atribuído à 
cadeira é outro. A escolha 
social é expressada no preço. 
Se o produtor conseguir um 
preço de apenas R$ 80 pela 
escultura, portanto com pre-
juízo de R$ 20 (este é valor 
desagregado), e um preço de 
R$ 150 pela cadeira, portanto 
com lucro de R$ 50 (este é o 
valor agregado), é óbvio que 
ele, produtor, decidirá fabricar 
a cadeira.

A cadeira tem um preço 
monetário maior porque, nas 
circunstâncias reais da vida, a 
sociedade (leia-se: os consumi-
dores, o mercado, as pessoas, 
tanto faz) está dizendo que ela 
precisa mais da cadeira do que 
da escultura. E nesse aspecto 
não há nenhum juízo de valor. É 
uma simples manifestação das 
necessidades e preferências 
dos consumidores, nada mais 
que isso. 

Foi nesse ponto que Marx 
empacou e não encontrou 
solução para o que fi cou co-
nhecido como o “paradoxo 
do valor”. No socialismo (ou 
comunismo, como queiram) 
não há mercado livre; sem 
mercado, não há preço; sem 
preço, não há cálculo eco-
nômico; sem cálculo, não há 
como a sociedade manifestar 
suas necessidades, suas pre-
ferências, suas escolhas, nem 
como resolver o problema da 
alocação de recursos escassos. 

O socialismo pressupõe 
abolir o direito de proprie-
dade privada dos meios de 
produção, logo não aceita a 
existência da empresa privada 
nem do mercado livre. Marx, 
que era muito melhor que os 
marxistas, entendeu o entrave, 
titubeou na escrita de sua obra 
econômica e não solucionou o 
problema do paradoxo do va-
lor. Sua teoria econômica fi cou 
inacabada, especialmente o 
livro O Capital, e somente foi 
concluída pelo esforço de seu 
amigo e fi nanciador Friedrich 
Engels (1820-1895). A rigor, 
até hoje não se sabe ao certo 
quanto de Engels há na obra 
econômica de Marx. 

O mercado não é perfeito. É 
apenas o mecanismo fundado 
na divisão do trabalho, no 
direito de propriedade e na 
liberdade econômica. É um 
sistema de cooperação social 
destinado a satisfazer as ne-
cessidades humanas, no qual 
se processam trocas indiretas 
sob o livre jogo da oferta e da 
procura.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.
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News@TI
Parceria School of AI e Lambda3 capacita mais 
de 400 alunos em Inteligência Artifi cial
@No último dia 08 de outubro, a School of AI-SP realizou uma 

aula especial em comemoração ao sucesso de 1 ano do projeto 
na capital paulista, em parceria com a Lambda3. Neste período, a 
iniciativa já capacitou mais de 400 alunos. Para 2020, a organização 
já tem novos planos: além da abertura de novas turmas, a equipe 
gravará aulas extras, além da criação de uma empresa júnior.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Gerenciamento de Identidade 
e Prevenção à Fraude: dicas de 

performances ao redor do mundo
Se você quer que seu corpo tenha um melhor desempenho e você come fast-food todo dia, você 
simplesmente não chegará lá. Isso é tão óbvio que eu não vejo nenhum atleta sério tentando esse método

Anand Krishnaswamy (*)

No entanto, as empresas às vezes seguem 
práticas semelhantes relacionadas à fraude, 
tentando construir um “músculo” de preven-

ção à fraude sem incorporar uma parte fundamental 
do processo: o gerenciamento de identidades.

Tendo trabalhado junto a inúmeras empresas em 
seus esforços para impedir a epidemia global de 
fraudes, tornou-se evidente que a prevenção desses 
crimes requer uma nova maneira de pensar, uma 
abordagem nova, mais abrangente e holística. Dife-
rentes dimensões de gerenciamento de identidades 
e prevenção precisam funcionar bem em conjunto.

Mas, primeiramente, vamos analisar o escopo e 
a natureza do desafi o da fraude hoje.

O tamanho impressionante da fraude no 
mundo

A fraude é um problema global, massivo e cres-
cente. Seu impacto econômico é impressionante, 
estimado, de maneira conservadora, em US$ 530 
bilhões1. O impacto das fraudes na experiência do 
cliente, na fi delidade e em suas impressões sobre a 
marca também não dever ser negligenciado.

Um recorte dos estudos encomendados pela 
TransUnion, conduzidos pela Forrester Consul-
ting em 20182, aponta que medidas morosas de 
prevenção à fraude reduzem o engajamento do 
cliente e impedem transações futuras de clientes 
em potencial. Na verdade, de acordo com o estudo 
de fraude no setor de seguros, os entrevistados 
afi rmaram que o principal impacto das fraudes é 
o dano causado à reputação da marca.

Conforme observado nos estudos da Forrester, os 
consumidores passaram a adotar serviços rápidos 
e personalizados. Agora, eles esperam um serviço 
inovador, memorável e agradável em todas suas 
interações digitais. Portanto, o desafi o que as em-
presas enfrentam atualmente é como identifi car 
os “bons” clientes e monitorar suas transações, 
ao mesmo tempo em que sinalizam e atenuam os 
comportamentos de potenciais fraudadores.

Os resultados da pesquisa também destacam 
os principais desafi os envolvidos no combate à 
fraude sem prejudicar a experiência do cliente, 
além de apontar para algumas soluções efi cazes. 
Essas percepções se aplicam a uma ampla gama 
de negócios digitais em todo o mundo.

Use várias camadas de defesas tecnológicas 
para evitar fraudes

A inovação está impulsionando os avanços tecno-
lógicos em todo o mundo, mas também tem um lado 
obscuro. Os fraudadores inovam e aprimoram suas 
técnicas constantemente. Como resultado, a fraude 
está sempre evoluindo, tornando sua detecção e 
prevenção extremamente desafi adoras.

A Forrester descobriu que quase 70% dos to-
madores de decisão de TI e prevenção à fraude na 
indústria de serviços fi nanceiros concordaram que 
os fraudadores estão sempre um passo à frente das 
empresas. Além disso, 92% desse mesmo grupo 
reconhecem ter difi culdade em detectar e mitigar 
fraudes. As empresas se sentem vulneráveis e estão 
preocupadas com o fato de não estarem cientes 
dos possíveis danos decorrentes desses crimes.

A integração do gerenciamento de identidades 
com sistemas de detecção de fraudes ajuda a 
superar as defi ciências inerentes e as possíveis 
inadequações dos sistemas legados, além de criar 
músculos reais de prevenção com impacto mínimo 
na experiência do consumidor. Para fazer isso, as 
organizações estão buscando parceiros com re-
cursos de tecnologia expansiva e usando de várias 
camadas de defesas. A TransUnion, por exemplo, 
oferece uma plataforma completa de soluções para 
empresas, englobando verifi cação de identidade, 
checagem de fraude, modelos analíticos e auten-
ticação intensifi cada.

Uma estratégia de gerenciamento de identidade 
integrada produz uma avaliação mais abrangente 
do perfi l de um indivíduo. Diferentes tecnologias 
entram em ação adicionando outra camada de 
proteção, tornando cada vez mais difícil para os cri-
minosos abrirem contas falsas, assumirem contas 
existentes ou enviarem solicitações fraudulentas.

Obtenha as fontes de dados corretas
De acordo com o estudo sobre fraude em 

seguros, menos de 25% de todas as empresas 
entrevistadas afi rmaram estar completamente 
satisfeitas com qualquer aspecto de suas atuais 
soluções de detecção e prevenção de fraudes. Há 
muitas razões para isso, incluindo a qualidade, a 
precisão e o escopo dos dados que essas organi-
zações usam para criar suas soluções.

Isso ressalta a necessidade de examinar os 
dados de forma mais abrangente e ir além das 
Informações de Crédito e das Informações Pes-
soais Identifi cáveis (PII - Personally Identifi able 
Information). Dados como PII fornecem apenas 
uma visão estática da informação do consumidor, 
além de serem propensos a hackers. E, como evi-
denciado por várias violações de dados recentes, 
podem ser obtidos com pouco esforço, permitindo 
que fraudadores assumam contas ou enviem soli-
citações fraudulentas.

As organizações podem e devem explorar tam-
bém dados alternativos e de tendências, criando 
múltiplas dimensões de verifi cação de identidade 
e combate à fraude. Isso inclui dados relacionados 
aos ativos de um indivíduo, bem como dados do 
dispositivo.

Dados inteligentes e precisos não ajudam 
apenas suas equipes de prevenção à fraude, mas 
capacitam o restante do negócio para oferecer 
melhores experiências aos clientes, ao mesmo 
tempo em que ajudam a alimentar a engrenagem 
de dados da organização.

Tire proveito da automação e do Machine 
Learning

Os processos de negócios automatizados permi-
tem que as empresas usem ferramentas avançadas 
de identifi cação e verifi cação, críticas para a oferta 
de serviços modernos, fornecendo dados e insights 
importantes para os clientes; com rapidez e pre-
cisão. De acordo com o estudo sobre fraude em 
seguros da TransUnion, ter acesso a processos e 
decisões automatizados é visto como a capacidade 
técnica mais valiosa de se ter em uma solução de 
detecção de fraudes:

Cerca de metade das empresas de serviços 
fi nanceiros informaram que não têm acesso auto-
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matizado a insights em tempo real sobre fraudes, de 
acordo com o estudo sobre fraudes em instituições 
fi nanceiras da TransUnion. Esse desafi o afeta tanto 
a jornada do consumidor quanto a efi ciência de suas 
medidas de prevenção à fraude. Perder tempo em 
processos manuais ou desconexos complicados não 
apenas frustra os clientes, mas também fornece 
aos fraudadores uma oportunidade para concluir 
transações ou assumir o controle de contas antes 
de serem detectados.

Processos automatizados podem ajudar as insti-
tuições fi nanceiras a mitigar esses desafi os. A auto-
mação permite empregar modelos orientados por 
especialistas e por machine learning, acelerando 
processos em todo o ciclo de vida do consumidor e 
adicionando uma medida suplementar instantânea 
de proteção contra fraudes.

Coloque o cliente no centro do seu plano de 
combate à fraude

As empresas precisam pensar estrategicamente 
sobre como implementam essas táticas de combate 
à fraude durante o ciclo de vida de cada consumidor. 
Processos disruptivos e mal concebidos podem 
alienar bons clientes: 65% das seguradoras dizem 
que suas táticas para remover fraudadores podem 
impactar negativamente os bons clientes e mais da 
metade das empresas afi rmaram que processos 
complicados de autenticação e mitigação de fraude 
fazem com que clientes abandonem seus pedidos 
de solicitação.

Para obter o máximo desempenho em prevenção 
de fraudes, é importante pensar com cuidado sobre 
como você está integrando o gerenciamento de 
identidades e a detecção de fraudes. Onde você 
está concentrando seus esforços de gerenciamen-
to de identidade e prevenção e como isso está 
impactando na experiência de consumo? Você 
está monitorando os "bons clientes" ao mesmo 
tempo em que difi culta a vida dos fraudadores de 
maneira rápida? Não é uma tarefa simples, mas, 
como veremos nos próximos posts, empresas 
inovadoras em todo o mundo estão nos ajudando 
a trilhar esse caminho.

1 McKinsey Research, Javelin 2017 Identity Fraud 
Report.

2 TransUnion commissioned Forrester Consulting 
to conduct the two studies: Fraud Detection and ID 
Verifi cation in Financial Services (August 2018), and 
Insurers: Strike The Right Balance Between Fighting 
Fraud And CX (September 2018).

(*) É VP e Head of Identity Solutions Center of 
Excellence da TransUnion International

O Roadsec São Paulo 2019, maior festival 
hacker da América Latina, celebra no dia 23 
de Novembro sua 6ª edição especial. Com uma 
programação ampliada, a festa terá 24 horas 
de atividades, ofi cinas interativas, palestras 
e shows para reunir estudantes, profi ssionais 
e comunidades que discutem temas desde 
hardware, software, ataque, defesa, ciência, 
sociedade e criptoativos, além de participarem 
da feira de recrutamento com oportunidades 
em tecnologia e segurança da informação nas 
maiores empresas do Brasil.

Entre os especialistas mundiais que trarão 
conteúdos inéditos, está Peiter Zatko, mais 
conhecido como Mudge. O americano é es-
pecialista em segurança de computadores 
e redes, programador, escritor e hacker. Já 
passou pela vice-presidência corporativa 
de engenharia da Motorola, pela divisão de 
tecnologia e projetos avançados do Google, 
além de executar a pesquisa e desenvolvi-
mento de segurança cibernética dos Estados 
Unidos, na DARPA. Zatko dirigiu um dos mais 
famosos "think tanks" de hackers, o L0PHT, 

testemunhou ao Senado dos EUA sobre vul-
nerabilidades catastrófi cas em infraestruturas 
críticas do país em 1998 e, atualmente, é 
presidente do conselho da organização sem 
fi ns lucrativos Cyber-ITL.

Junta-se a programação o QuebraDev, 
podcast criado por oito amigos, moradores 
da periferia da grande São Paulo. O programa 
reforça a inclusão da comunidade em temas de 

tecnologia de forma simples e descontraída. 
Também comandará uma discussão sobre 
acessibilidade e inclusão Ronaldo Tenório, 
diretor executivo da Hand Talk, plataforma 
que traduz simultaneamente conteúdos em 
português para a língua brasileira de sinais, 
focando em como a tecnologia pode quebrar a 
barreira da comunicação com as pessoas com 
defi ciência auditiva.

Simultaneamente com as trilhas de conte-
údo, o público poderá interagir com óculos 
de realidade virtual, pilotagem de drones por 
smartphone, montagem de circuitos de robóti-
ca, lock picking, caneta e impressora 3D, além 
de ofi cinas apresentadas por comunidades 
vindas de todo o país.

A programação também irá contar com 
show especial da banda paulistana de rock, 
CPM 22, apresentando os principais sucessos 
dos 20 anos de estrada. Junto também de DJs 
brasileiros e representantes do estilo nerdcore 
no Brasil, como o curitibano MC Hackudão 
(http://bit.ly/IngressosRSSP19). 

Festival hacker anuncia edição especial com
24 horas de programação
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