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Globalização  e  Governação Sublimadas 
•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)
• Desde Centesimus Annus, o apelo recorrente 
ao “bem comum global” visa tornar a governação 
nacional e regional mais cooperativa no contexto
da terceira globalização.
•Comunidades de língua portuguesa dispersas 
pelo mundo completam a  diversidade costeira
que resultou dos “mares nunca dantes navegados”.
• Quando até o timorense se sente ocidental, na “praia
lusitana” a governação não sublimou a globalização e
obrigou a programas de ajustamento do FMI cada vez piores...



200 anos de constituições, liberdades e pertenças
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• Em 1994, inspirado pela adesão ao padrão-ouro em 
1854 e pelo SME passei a usar “anos definidores” de:
Øliberdades política e financeira (regime político e cambial)
Øpertenças europeia e ultramarina/tropical (política externa)

• Liberdades nas constituições republicanas:
Ø67 anos de liberdade política mas 41 anos  sem 

liberdade financeira (1911-26 + 1974-88 + 2009-14); 
ØLiberdade financeira  em 1931 (convertibilidade) e  61-73.
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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)



Mas classe média entalada antes da crise 
Classes 

•Baixa do RESTO 
(sobretudo China e 
Índia)
•Alta e muito alta
•Média da OCDE
(sobretudo EUA)

Níveis
40%    PIB/capita  = $700
60%    PIB/capita  = $1400
80%    PIB/capita  = $3900
100% PIB/capita  = $39000
Dados de Lakner & Milanovic, 
Banco Mundial 2013
nota     PT  2005  =  $23000

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



Surpresa da vinda e carta à Rainha 
• De todas as perguntas acerca da surpresa da crise despoletada 
pela 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 respondeu numa Carta 
à Rainha Isabel II que denunciava “políticos para os 
quais os banqueiros são engenheiros”. 
ØGuardian ia sugerindo encarregá-la da supervisão financeira.
ØTett, Financial Times lembraria que “silos” no saber e no  fazer 
voltaram a propósito de escândalos na indústria automóvel alemã.
• Sete anos depois, mantendo a forma epistolar, sócios 
da ACL alargaram e aprofundaram a abordagem 
britânica num livro em inglês dedicado a MJN;
ØNuma homenagem académica ao Papa em 2017, salientei
a “Diversidade da lusofonia, no espaço e no tempo”.



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).

• Nesta primavera, Dick Baldwin motivou a revolução 
globótica como Rudi Dornbusch encarava as crises 
financeiras: “demoram mais tempo do que se 
julga mas surgem mais depressa do que se espera”.     

1942-2002
• Baldwin recorreu ao Nobel Kahneman para 
explicar que máquinas programam depressa.  
Ø Segundo Reinhart e Rogoff This Time is Different 2009, Portugal 
tinha reputação financeira de topo antes da guerra peninsular
• Com liderança económica pode voltar a ter !



História e aspirações autorealizadas
• Nobel Krugman (QJE, 1991) combina 
o determinismo  histórico do crescimento
nas várias geografias com condições terminais 
mais relevantes do que as iniciais, em países 
“pacientes”  (baixo  r),  “modernos”  (β)  e  
“flexíveis” ( γ)  - tais que r 2 < 4 β γ; 
Ø A única estimação empírica do modelo usou dados sobre
valores imobiliários em cerca de 80 cidades americanas entre 
1950 e 1990, os quais não anteciparamo desenvolvimentourbano: 
condiçõesiniciais vantajosas explicam melhor os preços das casas do que 
antecipações autorealizadasde 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



Aplicação   de  aspirações  auto – realizadas em NYC 
• No seu Open-Ended, 2013, Grospierre, economista que 
este ano expôs no MAAT e AR.CO, explica  a inauguração 
de uma “profecia que cria as condições para se auto-
realizar” com a confluência de:
Øtradição renascentista de pintar sequências das 
vidas de figuras bíblicas como narrativa visual
Øfotografia tornadaviva atravésdo espectáculodo seu
transportepelo artistae colocaçãono lugar do “Cuetoproject”.



Trabalhadores mais qualificados uni-vos!
•Nobel Kremer (também em QJE 1993) especificou  a 
sua teoria do desenvolvimento  baseada no 
acasalamento de trabalhadores mais qualificados .
• O trágico acidente do Challenger em
1986 deveu-se a uma anilha deficiente!
• Kremer aplicou modelos de positive 
assortative matching aos trabalhadores.

Nobel Becker  (1930-2014) já
motivara a sua teoria da família                               
homogâmica nessa base.

ØAlém de implicações para a liderança 
empresarial , notar que Haldane (BoE) e 
Lo (MIT) usam biologia para explicar crise e expectativas. 


