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Sumário
•Numa perspectiva interdisciplinar aos Objectivos de
Desenvolvimento ditos do Milénio e depois Sustentável,
vigentes na ONU desde 2000, tenho analisado a
Globalização dos Negócios e respostas de Governação
(G&G), por último:
Ønum seminário sobre liderança realizado no Instituto Universitário Militar
porocasiãodo 18ºaniversário do grupo BELe
Ønuma comunicação à Academia das Ciências de Lisboa sobre Science,
Business& Culture forDevelopment (SB&C4D).
• Nesse espírito, introduzo agora o painel da AIDA sobre
“guerra comercial e geopolítica no mundo”:
1. ponderando aspirações e história, bem como a interacção
entre G&G no desenvolvimento e na CPLP;
2. salientando Writing to Queens (quiçá ficcionais), while Crises
proceed - conforme livro em homenagem a Jacinto Nunes (1926-
2014), publicado 7 anos depois da crise.



História e aspirações autorealizadas
• Nobel Krugman (QJE, 1991) combina 
o determinismo  histórico do crescimento
nas várias geografias com condições terminais 
Ømais relevantes do que as iniciais, em países “pacientes”  
(baixo r),  “modernos”  (β)  e  “flexíveis” ( γ)  - onde r 2 < 4 β γ; 
• Fukao e Benabou (QJE, 1993) reduzem essa relevância.
ØA única estimação empírica do modelo de  Krugman
usou dados sobre valores imobiliários em cerca de 80 
cidades americanas entre 1950 e 1990, os quais não
anteciparamo desenvolvimento urbano: condições iniciais 
vantajosas explicam melhor os preços das casas do que 
antecipações autorealizadas de desenvolvimento futuro. 
• Pe António Vieira escreveu em História 
do Futuro 1718, que os “capitães” devem 
antever “o que hão-de obrar, para que o obrem”. 

C. Legrand
AHU, 1641. 

Seteais, 1992



Trabalhadores mais qualificados uni-vos!
• Nobel Kremer (também em QJE 1993)
especificou a sua teoria do desenvolvimento 
baseada no acasalamento de trabalhadores 

mais qualificados e mais bem pagos.
• O trágico acidente do Challenger em
1986, devido a uma anilha deficiente, 
motivou a aplicação dos modelos biológicos
de positive assortative matching que

Nobel Becker  (1930-2014) 
usou para motivar a sua teoria 
da família homogâmica.

• Haldane (BoE) e Lo (MIT) também usam 
biologia para explicar crise e expectativas.



Aplicação de  aspirações auto – realizadas em NY 
• Embora o desenvolvimento urbano americano não reflita 
Krugmannem Kremer, foi lá que Grospierre, economista 
que este ano expôs no MAAT e AR.CO, inaugurou uma 
“profecia que cria as condições para se auto-realizar” (Open-
Ended, 2013), com a confluência de:
Øtradição renascentista de pintar sequências das vidas de 
figuras bíblicas como narrativa visual
Øfotografiatornadaviva atravésdo espectáculodo seutransportepelo
artistae colocaçãono lugardo “Cuetoproject”.



Ciclo virtuoso de G&G e desafio global 
• Está ameaçada a comunidade de segurança da OCDE
que levou à interdependência crescente desses países
e outras inovações de governação cooperativa (G7, UE).
Ø Aglobalização libertaaproximandoquer dizer que o ciclo virtuoso
entre GLOB,DEM e DEV é puxadopela OCDE enquanto “clubede
convergência” à Baumol (1922-2017).
• Ainteração entre GLOB, DEM e DEV fora
da OCDEjápodiacriar um círculo vicioso
de G&G porque:
1. A pressão dos pares não existe no G20, nem entre
BRICS;
2. a agenda internacional para o desenvolvimento só
eliminou o critério da ajuda quando os ODM passaram a
ODS, desafio global e para todos que exige globalização.



Queda e Ascensão de Resto vs. Ocidente  % Mundo 1500-2030
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Números de Angus Maddison (AM 1926-2010): 
“The West and the Rest”, 

Development is Back, OCDE, 2004, p. 44 
(com previsões para  2015); 

Contours of the World Economy 1-2030 AD, 
2007, p. 379 (com previsões para  2030). 



Na OCDE a Globalização Liberta Aproximando
PLANO DE REGRESSÃO 3SLS 
ENTRE
GLOBALIZAÇÃO (GLOB, 
ÍNDICE KOF), 
DEMOCRACIA (DEM, 
FREEDOM HOUSE) E 
DESENVOLVIMENTO (DEV, 
RÁCIO DO PIB PER CAPITA 
RELATIVO AO DOS EUA) 

95 PAÍSES 1972-2014
VERDE OCDE 
LARANJA RESTO

Fonte: Arrábida Workshop em Complexidade, 2018 (baseado em estimações com Joaquim 
Oliveira Martins e João Jalles, revisão de NBER WP nº 19575, 2013)



“Elefante  de  Milanovic” ameaça  a OCDE

Classes 
•Baixas do RESTO 
(sobretudo China e 
Índia)
•Altas e muito altas
•Médias da OCDE
(sobretudo EUA)

Níveis
40%    PIB/capita  = $700
60%    PIB/capita  = $1400
80%    PIB/capita  = $3900
100% PIB/capita  = $39000
nota     PT  2005  =  $23000

Aumento entre 1988 e 2008 dos 
percentis de rendimentos em paridades 
de poder de compra de 2005



SB&C4D podem sublimar G&G?
•A 1ª estrofe lusíada (E entre gente remota 
edificaram novo reino, que tanto sublimaram) 
antevê o espírito intraduzível da lusofonia (forc’d
their way to the fair kingdoms of the rising day)
Ø Desde Centesimus Annus, o apelo recorrente ao “bem
comum global” visa tornar a governação nacional e 
regional mais cooperativa no contexto da 3ª globalização.
ØComunidades de língua portuguesa dispersas pelo 
mundo completam a  diversidade costeira da CPLP– que
resultou dos “mares nunca dantes navegados”.
ØQuando  até o timorense se sente ocidental, na  “praia 
lusitana” a governação em vez de sublimar a globalização, 
obrigou a programas de ajustamento do FMI cada vez piores! 
• Através da abordagem SB&C4D, subjacente a ODS, 
aboa governação  abre caminho à  globalização em português…  
.



A Crise de Olhos Azuis 
• De todas as perguntas acerca da surpresa da crise aberta com 
a falência de Lehman Brothers, fica a da Raínha Isabel II na 
London School of Economics: “como é que ninguém reparou?”.
ØDe todos os juízos, fica o de Lula ao Primeiro Ministro 
britânico Gordon Brown  enquanto presidia ao G20: 
“essa é uma crise branca, de olhos azuis”.
• Logo a Academia Britânica escreveu uma Carta 
à Rainha Isabel II a denunciar “políticos para os 
quais os banqueiros são engenheiros”. Guardian ia
sugerindo encarregá-la da supervisão financeira (FSA). 
ØMas (lembra Tett, Financial Times) “silos” no saber e 
no  fazer voltaram a propósito de escândalos na indústria
automóvel alemã.
• Mantendo a forma de Carta à Raínha, sócios lusófonos
e estrangeiros da ACL (em parceria com IICT e CG&G) 
alargaram e aprofundaram a abordagem britânica (C&T, 
grande Sul, Energia) ao escrever à Rainha Lusófona.



Diferencialidade, “silos” e ODS
• A abordagem da “diferencialidade” aplicada a membros de 

organizaçõesde base cultural como CPLP é coerente com a 
explicação antropo-sociológicado efeito de silo: 
Ø razão dos economistas não terem previsto a crise financeira

(cap. 4 “Bonecas Russas: de como os silos criam visão de 
túnel”)
Ø abordagem dos “médicos da Clínica de Cleveland” (cap. 7)            
Ø gestão na Sony, UBS, polícia de Chicago e Facebook. 
• A interacçãoentre globalização e democracia não pode

ignorar que os efeitos são mediados por valores culturais
ameaçados pela estagnaçãoda classe média.

• Posto que os ODS se apliquem a todos os países da ONU, 
é de temer menos pressão dos pares dentro da OCDE em
vez de se esperar mais fora dela.



Globalização electrónica, disrupção globótica - e nós
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• Largura de banda da rede internacional subiu 45 vezes de 
2005 a 2011, decuplicará até 2021 de 200mega para 2 peta 
bytes (mckinsey.com); e 1990 a 2016, nº de utilizadores da 
internet passou de 2,6mi para 3,4bi (OurWorldinData.org).
• Dick Baldwin encara esta globalização como 
Rudi Dornbusch (1942-2002, amigo de Portugal

cf. por último Macro de Economia Aberta
, ACL,   2018, p.36) encarava as crises financeiras: 

“demoram mais tempo do que se julga mas 
surgem mais depressa do que se espera”.

• Também recorre ao Nobel Kahneman para 
explicar a diferença que faz a programação 
ØPortugal tinha reputação financeira de topo antes antes da guerra
peninsular, segundo Reinhart e Rogoff This Time is Different 2009,
liderança económica é voltar a ter!



Programming is 
different

Coding = 
thinking slow

Machine learning 
= thinking fast



Cabo Verde e Lusofilia
• AXII Cimeira, em Sª Maria, Cabo Verde,
acolheu mais observadores associados,
incluindo a Organização de Estados Ibero-Americanos para
a Educação, a Ciência e a Cultura, com sede em Madrid.
• Tendo em conta os 9 membros, junta 11 países
europeus, 9 africanos, 4 sul–americanos e 2 asiáticos.
• Passou a reunir 7 membros do G20 (Argentina,
Brasil, França, Itália, Japão, Reino Unido e Turquia),
incluindoassedesdeCoNeOIF,organizaçõesdebaselinguística.
• Já em 2012 se leu na Monocle (revista
quintessencialmente britânica) que o mundo precisava
de “a bit of lusophilia”: os temas de SB&C4D merecem
ser acompanhados pelo Secretariado Executivo como
“conhecimentomútuo” em português (não em espanhol!).



Liberdades e pertenças dos portugueses
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• Mais de 200 anos desde o trauma da guerra 
peninsular, regimes políticos e cambiais sucessivos 
reflectiram opções de política externa, dando 
lugar a combinações de liberdades e pertenças 
(europeia e ultramarina/tropical) marcadas por 
“anos definidores”:
Ø Liberdades ocorrem quase tanto como 
restrições; pertenças ocorrem 2 vezes mais 
do que ambiguidade, desde 1808 e desde 1911;
ØLiberdades nas constituições republicanas
não incluíram a financeira em 1911 -26; 
1974 -88 e 2009 -14;
• Também  liberdade financeira sem política (1931 e  61-73).

25

14

41

29

liberdade republica 
(anos)

fin e pol fin no pol

pol no fin no fin no pol



Desregramento orçamental e financeiro
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•Ao contrário de Portugal, a Finlândia aproveitou 
a autonomia financeira dentro do império russo 
para adquirir a reputação da metrópole sueca.
• O desregramento orçamental e financeiro de 
1808 a 1928 regressou depois de 1974, depois da 
integração europeia, e pode regressar, a despeito de: 
ØLei de Enquadramento Orçamental (2005);
ØConselho das Finanças Públicas (2012). 
• A arquitectura da eurozona facilitou o contágio: 
Ø a estabilidade financeira é vista como enteada   de Maastricht, como 
salientei em comentários na ACL  à comunicação de Teodora Cardoso em 
24 Out e ao livro de João Sousa da Câmara em 31 Out! 
Ø porém a situação dos bancos portugueses era das piores, como  
explicado em Por onde vai a banca em Portugal? (no prelo, em coautoria).



Pesada herança da jurisprudência de crise
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• Permanece ambígua a constituição financeira 
duma lei fundamental com vigência mais longa 
do que a de 1933 e sem perspectiva de revisão;
• Mau grado a recente “jurisprudência da crise” 
seguida pelo TC, sem paralelo  na OCDE, a 
política de reversão subsequente aumentou a 
abertura e flexibilidade da economia nacional. 
•No Financial Times de 25 de Agosto, até fomos 
vistos como “esperança da Europa” mas 
felizmente um compatriota veio por água na 
fervura do periódico cor de rosa! 


