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SUMÁRIO
• A globalização (GLOB) aumentou a sensibilidade 
entre economias e sociedades e as  comparações da 
governação (GOV), por ex. corrupção: 

• qual a interação entre G&G?
• se a liberdade (LIB) dos cidadãos reflete boa GOV, 
contribuirá para aproximar  o produto interno bruto per 
capita da fronteira tecnológica (PROX)?

• Interações de GLOB, LIB e PROX entre o fim de 
Bretton-Woods e a crise global ilustram-se com 
regressões 3SLS e ferramentas de Data Science (DS).

• Anexo Interdisciplinar (AI 1-5) adapta a análise a casos 
onde a sensibilidade mútua é cultural e não económica.
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PROGRAMA, SUBTÍTULOS E AI 1-5 
• Interessou-me em 2000 o efeito da interação de G&G 
com desenvolvimento (PROX) via Vaticano e OCDE. Até 
hoje. Apresento dois textos sobre Globalization, 
Democracy & Development, com subtítulos e co-autores
próprios, decorrentes de investigação no CG&G:

• Picturing and estimating complex interactions, Paulo J.
Faroleiro e Louise Phung, June 2018;
• An empirical exploration of a trivariate relationship using
a large panel, Joaquim Oliveira Martins e João Tovar
Jalles, May 2018.

• No AI, revisito a tese de que a globalização liberta a
pertença comum na CPLP (cf. NOVASBEWP # 622, 2018).
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DESCREVER E ESTIMAR SISTEMAS COMPLEXOS
• A comunidade de segurança do Atlântico norte e seus
prolongamentos asiáticos (dita pax americana) permitiu a
interdependência crescente das nações e inovações na
governação internacional (como G7, UE, NAFTA, etc.) mas
não impediu a surpresa da crise financeira de 2008.
• A economia da política internacional enalteceu círculos
virtuosos que se podem ter invertido com a crise entre:

• abertura e convergência
• democracia (DEM) e globalização.

•Dez anos depois, mantêm-se as questões motivadoras:
• A globalização liberta aproximando?
• A globalização liberta a lusofonia - onde a
proximidade resulta da duração histórico-cultural? 4



ABERTURA COMERCIAL E CORRUPÇÃO
• Comecei por estudar interações entre G&G numa
amostra de 119 países entre 1984 e 1998, demonstrando
que mais abertura ao comércio externo (GLOB) e maior
PIB por cabeça diminuem a corrupção aparente (CEPRDP
# 2992, com F. Bonaglia e M.Bussolo e volume da APCS).

• A estimação por 2SLS salienta o papel da religião,
democracia (DEM) e vigilância multilateral tipo OCDE que
ajuda a definir as melhores práticas (peer review).

• As complexas interações entre G&G obrigam a
usar indicadores apropriados para os vários canais de
GLOB, incluindo expetativas para além de transações (ex.
KOF) o que aliás obriga a distinguir previsões de juízos.5



MACHINE LEARNING, PREVISÃO & JUÍZO
• Segundo Arrow (The limits of organization, 1974), as
organizações juntam, processam, combinam e utilizam
informação para melhor atingir os seus fins, tendo em
conta a tecnologia de informação disponível na previsão.
• Para Agrawal, Gans e Goldfarb (in Uma Agenda para a
Economia da Inteligência Artificial, volume da conferencia
NBER que organizaram em 2017), Machine Learning (ML)
disrompe aquele processo porquanto obriga o decisor a
ajuizar a informação para efeitos das suas ações
específicas.
•O juízo torna-se complementar da previsão quando esta
incorpora revisões automáticas através de ML.
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ML, TECNOLOGIA DE ÂMBITO GERAL?
• ML é uma disciplina da inteligência artificial pela qual 
os economistas tem interesse crescente, porquanto 
parece uma tecnologia de âmbito geral (GPT), como a 
máquina a vapor ou a internet.
• D. Acemoglu demonstra em NBERWP # 24196,  
apresentado ibid. As GPT criam emprego mas podem
estar associadas à queda da quota do trabalho
relativa ao capital (incluindo humano). 
• Num recente Brookings Paper, D. Autor chegou à 
mesma conclusão. 
• Mais, no NBERWP # 23928 (ibid.), P. Aghion e outros 
alertam para a indispensabilidade do trabalho de 
baixa produtividade, dita doença de W. Baumol, 
independentemente de ML. 7



DS NA ANÁLISE ECONÓMICA
• Nas últimas décadas, graças ao progresso

tecnológico, as empresas automatizam processos
de negócio, coletam e produzem mais dados,
tornando-se relevante desenvolver meios para
utilizar dados e lidar com Big Data.

• DS utiliza processos, algoritmos e métodos
científicos para coletar, analisar, modelar dados e
encontrar padrões.

• O acesso ou produção de dados nessa quantidade e
complexidade é mais raro nas universidades, como
salientam H. Varian e S. Mullainathan no Journal of
Economic Perspectives (2014 e 2017, resp).
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DS, ML E BOA GOVERNAÇÃO
• DS e ML incluem regressões OLS, ferramentas tradicionais 

da econometria e modelos explicativos que procuram 
previsão e correlação, não causalidade. 

• Também no NBER, Susan Athey, aludindo à sua experiência 
na Microsoft, refere que "muitas das técnicas estatísticas 
que usamos em economia nas últimas décadas não 
estavam à altura da tarefa de trabalhar com conjuntos de 
dados muito grandes com muitas co-variáveis". 

• A mesma conferência antecipa melhor governação:
– Mullainathan associou “melhores políticas“ a 

"algoritmos mais inteligentes” e 
– D. Kahneman alvitrou que os computadores hão-de 

superar os humanos…
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OPEN SOURCE SOFTWARE (OSSW)
• Pelo seu custo, os SW não-OS mais usados em

econometria (Stata, SPSS e EViews) criam uma
barreira de entrada a quem queira realizar
investigação económica (e.g. Stata custa 500€/ano).

• Como muitos referees apenas conhecem estas
ferramentas, a barreira implica uma dificuldade
adicional a quem quer publicar.

• OSSW configura-se como um “bem público
complexo” (J. Bessen, 2006), sub-provido aos
investigadores em economia, que continuam sem ter
alternativa a aprender a utilizar estas ferramentas.
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VISUALIZAÇÕES 
• Usámos inicialmente o OSSW RapidMiner, 

ferramenta baseada em Eclipse com modelação 
gráfica drag and drop, que permitiu modelar 
processos de Extract-Transform-Load, incluíndo 
Data Quality para efeitos de armazenagem (DW).

• Uma vez modelados os dados, evoluimos para uma 
perspetiva de visualização com base no OS SW R 
Studio e bibliotecas específicas de R e.g. plot3Drgl e 
rgl.

• R é cada vez mais usada, já que Python, php, C e 
C++, Rugby, etc. obrigam a mais codificação.
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DESENVOLVIMENTO COMO ESPERANÇA
• A complexidade das interações entre G&G aumenta fora da
OCDE: reflete a agenda internacional para o desenvolvimento
(de ODM a ODS) e esforços de governação cooperativa,
baseada na cultura, simpatia ou dimensão.

• Além disso, deixa da haver peer pressure entre países:
exemplos da CPLP, BRICS, G20, etc. constam de NOVASBEWP
# 622, cit. além de 582 (2014) e 611 (2017) e do AI.

• Com 3 variáveis endógenas e equações correlacionadas,
usamos 3SLS (D. Belsley 1988).

• As médias em % (até à última observação de KOF para 2014)
sugerem abrandamento de liberdade (LIB = DEM) e aumento
do desenvolvimento relativo (DEV = PROX).
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GLOBALIZAÇÃO, DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO
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INTERAÇÕES COMPLEXAS ESTIMADAS C/ 3SLS
• Na Académie Royale de Belgique sugeri que o ciclo
virtuoso da globalização antes da crise, que implica uma
relação positiva entre LIB e PROX, é puxado pelos países
da OCDE, ao ponto de poder falar de uma relação
negativa nos restantes, dita da flèche rouge (cf. Fig. 1).
• No NBERWP # 19575 (2013) descreve-se e estima-se
interação entre as 3 variáveis endógenas com dados até
2004 e 3SLS, considerados superiores a GMM, usado para
relacionar GLOB, DEM 1870-2000 (Eichengreen, Leblang).
• Até 2014, os efeitos GLOB em PROX (1) e inverso (<1)
mantêm-se estáveis, GLOB e PROX em LIB nulo mas LIB
em GLOB muda de 3 para 5 e em PROX de 3 para -1!
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Fig. 1 ARB La démocratie, enrayée?, 2013, 
Fig. 4, p.90 

15



GLOB, LIB (=DEM), PROX (=DEV) & OCDE 
• As últimas estimações (João Jalles, 29Jun) confirmam que a
flèche rouge passou a aplicar-se a todos (Q1-2) passando de
não significativa até 2006 a -2.

• Em NBERWP #19575, também se estima o efeito + ou - das
variáveis de controle geográficas e históricas sobre GLOB, LIB
e PROX:

• fig. 2 usa África (-) como exemplo de um efeito geográfico negativo,

• figs. 3 e 4 mostram efeito da história: tradição jurídica marxista (-)
mas na origem colonial (-), inglesa (+), francesa (-), espanhola (?).

• Com ferramentas diferentes, figs. 5-6 mostram relação entre
DEM e DEV, primeiro em N, depois as três exceções de
Kuwait, Omã, Singapura na amostra atualizada até 2014.

16



Q1: VARIÁVEIS EXÓGENAS SIGNIFIC (5%)
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1970-2014 OCDE NÃO OCDE TODOS

Lag Transições demo LIB LIB LIB
Lag Idade constituc LIB LIB LIB
Lag Export petroleo LIB LIB LIB
Trad.soc. marx LIB LIB LIB
Colónia inglesa LIB LIB LIB
Lag Densid pop LIB LIB LIB
Lag Nº crises GLOB GLOB GLOB
Lag inflação GLOB
Log distancia GLOB PROX GLOB PROX GLOB PROX
Log superficie ? GLOB PROX GLOB PROX GLOB PROX
Log população GLOB PROX GLOB PROX GLOB PROX
Investimento PROX PROX PROX
Amer Latina GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX
Médio Oriente PROX GLOB PROX GLOB LIB PROX
África PROX GLOB PROX GLOB LIB PROX
Ásia GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX



QUADRO 2: CRISE FORA DA OCDE (5%)
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1970-2014 1970-2006

#3685 GLOB LIB PROX #2853 GLOB LIB PROX
GLOB <1 1 GLOB <1 1
LIB 6 -2 LIB 5 ns

PROX <1 ns PROX <1 <1
R2 60% 60% 70% R2 60% 60% 70%
#2727 GLOB LIB PROX #2124 GLOB LIB PROX
GLOB <1 1 GLOB <1 <1
LIB 6 -4 LIB 4 -2

PROX <1 <1 PROX <1 ns
R2 30% 40% 40% R2 20% 40% 40%

#958 GLOB LIB PROX #729 GLOB LIB PROX
GLOB <1 1 GLOB <1 <1
LIB 11 12 LIB 11 10

PROX <1 <1 PROX <1 <1
R2 40% 40% 50% R2 40% 40% 50%



Figura 2 Efeito Qualitativo da Geografia
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Figura 3: Efeito Qualitativo da História

LIB

PROX

Colónia
Espanhola

Colónia
Inglesa

Antiga Ordem
Juridica Socialista

GLOB

Fonte: NBER # 19575 

20



Figura 4 Efeito qualitativo  da história

21



Fig 5 (STATA) PROX (=DEV*100) por LIB (=DEM*100/7), 1972-2004

DEM     AUTORITÁRIA           HÍBRIDA                DEFEITUOSA                          PLENA         

Relação em Forma de N 
sugere “Armadilha do 
Rendimento Médio” 
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Fig 6.1 (RapidMiner) PROX por LIB 1972-2014, 
KOS assinalados
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Fig 6.2 (R): PROX por LIB fora da OCDE
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GLOB, LIB, PROX: ILUSTRAÇÕES A 3D
• A fig 7 reproduzem um gráfico em RapidMiner
apresentado na UCAN, FFMS e IUM (ex-IESM),
referente a dados para 92 países 1972-2004.
• Nas figs 19-10, a média é atualizada até 2014 e
incluindo mais 3 países do que a amostra
anterior (África do Sul, Alemanha e Rússia), bem
como os planos da regressão que ligam GLOB,
LIB e PROX.
• Seguem 3 cubos móveis em ficheiros
embutidos. Também se pode marcar o tempo.
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Fig 7: GLOB, LIB, PROX em 92 países (1974-2005) 
verde OCDE e laranja N-OCDE
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Figura 8
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Figura 9
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Figura 10  
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CUBOS MÓVEIS C/ HTML EMBUTIDO

graphs_testimony_prcl_surface_all.html

graphs_testimony_prcl_surface_oecd.html

graphs_testimony_prcl_surface_non_oecd.html

• Todos

• N-OCDE

• OCDE
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ANEXO INTERDISCIPLINAR AI 1: HISTÓRIA
• A  primeira globalização radica nos descobrimentos, 
a segunda no padrão-ouro, a terceira na pax
americana. Tendo aberto a primeira vaga no “reino
sublimado”, Portugal aderiu ao padrão-ouro em 1854. 
• Porém, só aproveitou metade dos anos
subsequentes para promover as liberdades (política e 
financeira) e pertenças (europeia e lusófona) dos 
cidadãos. Pior, restringiu ambas três vezes: 1911-31, 
77-88, 2009-14.
• Nesta periodização, ao contrário da corrente, 
introduz-se a convertibilidade cambial como liberdade
e a política externa extra-europeia como pertença. 31



AI 2: PERTENÇA COMUM LUSÓFONA? 
• Em 1996, a CPLP não supriu falhas nas liberdades e
pertenças próprias dos seus países membros mas instituiu a
comum numa fase de globalização acelerada.

• Na Cimeira de Bissau em 2006, CPLP abordou os ODM (hoje
ODS) apelando ao “conhecimento mútuo”.

• Em 2008, negoceiam-se em Lisboa e Maputo Declarações
sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Global,
salientando o saber tropical.

• Comunidades locais (África do Sul, China, Índia, Malásia,
Venezuela, etc.) partilham o “reino sublimado” do poeta.

•Países da OCDE, G20 tornaram-se observadores, do G7
mostraram interesse nisso, antevendo a lusofonia global.
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AI 3: “SILOS” E CRISE GLOBAL
• A abordagem interdisciplinar sobre a surpresa
da crise para a Rainha de Inglaterra levou ACL,
CG&G e IICT a olhar para fora da OCDE numa
Carta à Raínha Lusófona “anti-silos” ´(no
sentido de Gillian Tett, 2015) com enfoque na
pertença lusófona.
• No mesmo espírito, bosquejou-se ensino e
prática da macro de economia aberta depois de
Abril em Portugal e Angola, salientando o papel
de Alfredo de Sousa e outros que estudaram no
ISEG e colaboraram com UCP, NOVASBE e BdP.33



AI 4: RAINHAS E CRISE
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AI 5: INCUMBENTES E NOVOS ACTORES
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